
        

 

                                                                                      ……………………………………. 
                                                                                                     ( miejscowość, data) 

………………………………………. 

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) 

 

 

                                                                         Zarząd Dróg Powiatowych  

                                                                         w Bolesławcu 

 

              

PROPOZYCJA CENOWA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: 

 

„Zakup farby drogowej oraz mikrokulek szklanych 100-600µm na potrzeby, 

utrzymywanych przez  Zarząd Dróg Powiatowych  w Bolesławcu, dróg powiatowych i 

wojewódzkich.”   

 

 

                      (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 

 

 

1. Oferuję zrealizowanie dostawy  będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z 

wymogami opisu przedmiotu w ilości materiałów określonych w zaproszeniu z dnia 

25.03.2019r. za kwotę w wysokości: 

 

netto: …………………zł 

 

(słownie:…………………………………………………………………………………...) 

 

podatek VAT  …….% tj. ……………………zł  

 

(słownie:…………………………………………………………………………………). 

 

kwota brutto:…………………….zł 

 

(słownie:………………………………………………………………………………….). 

 

 

2. Cena jednostkowa 1 kg farby drogowej białej - ……………………. 

 

Cena jednostkowa 1 kg mikrokulek szklanych - ……………………. 

 

Oferowane produkty posiadają deklarację stałości właściwości użytkowych lub 

stosowne aprobaty techniczne. 

 

3. Termin realizacji do 31.09.2019r. zgodnie z potrzebami Zamawiającego.  

 

4. Oświadczam, że spełniam zawarte w ,,zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” 

warunki, oraz zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia 

umowy na zasadach określonych powyżej. 



 

5. Załączniki: 

 

 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 Oświadczenie o posiadaniu  niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

 Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   …………………………………….. 
                                                                                                             Podpis i pieczątka wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 



……………………………………………… 2019r.  
miejscowość, data 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 
 

 

 

 

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia 

na zakup farby drogowej oraz mikrokulek szklanych 100-600µm na 

potrzeby, utrzymywanych przez  Zarząd Dróg Powiatowych  w Bolesławcu, 

dróg powiatowych i wojewódzkich oświadczamy, że  
 

 

 

 Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, 

 Posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, 

 Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 


